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 1:لمعامـــــــلا

 

 

 (ن 4)التمرين اأヱل 
    (ن 2) .لنص بما يناسゆ من المصطヤحاれ التاليヱ るذلポ بنボل الحرف ヱالرقュ المناسゆ لهامأ فراغاれ ا  -1
          1 -     るصيヱヤボ2     ال -      るص  -3      اإهتياجيヤボ4        الت-          るيヤاألياف العض 

ヰيكヤيる أنゅヰ ترتبط العضゅ るヤلسميれ بヱ ،حركるالذヵ يぼدヵ لヤ.... أ.....لゅヰ القدرة عヴヤ  أنسجるالヰيكヤيる من  العضるヤ تتشكل      
ヴيكل العظمヰلゅم ،ب ゆتسمي تترك れحداヱ ن.....ゆ ....التي هي ゅرة عن خايゅعب  るヤيヱمتعددة طヱتتجمع هذه  ،ىالنヱاأخيرة 

أヵ القゅبヤيる ... ج.....بخゅصيるه اأخيرة هذ تميزحيث ت ،ヱن العضるヤك  زュ بدヱرهゅ لت  محゅطる بنسيج ضヱ ،ュゅتتجمع الح   زمゅح  ヱن ك  لت  
ヱ るبゅااستج ヴヤالقدرة عれゅヰمنبヤل،  ヱبるصيゅص.....   د....خヤالتق ヴヤالقدرة ع ヵأ. 

 (ن 2)   .باقي العناصر ذكرأ ،مجمヱعる من العناصر منヰا النخاع الشヱكي تدخل شヱكيالنعكاس ايتطゆヤ ا -2

 

  (ن 4)التمرين الثاني 

 .رفヱقゅ بゅلحرف المنゅسゆ لاختيゅر الصحيحنقل رقュ السぼال مأヱاحدا  صحيحゅ ،  ايتضمن كل سぼال اختيゅر
1) –  るليヱاأ れاناヱحيヤري الذي ينتمي لヰالمتعضي المج ،るالتالي るريヰالمج れحدد من بين المتعضيا. 

 (ن 1) الخميرة  –ميبゅ               د اأ –ج        (       الفيرヱس) الحمる  -البكتيريゆ            ゅ -أ

 .جساュ الخヤيる التي تنتج مضاداれ اأ اليるحدد من بين الخايا الت – (2
 (ن1)البヤعميる الكبيرة  -الخヤيる البدينる       د   –ج             Tالヤمفヱゅيゆ-  る           البヤزميる -أ 

3) –  るعمヤبالب ュヱボالتي ت るيヤالخ るحدد من بين الخايا التالي. 
 (  ن 1. ) مفصصる النヱاة  -د        الخヤيる البدينる   –ج             Tالヤمفヱゅيゆ-  るالبヤزميる      –ا 
 .التاليる العضヱ المنتج لヤخايا المناعيる  اأعضاءحدد من بين  – (4

 (ن 1) الطحゅل   -النخゅع العظمي         د  -العقدة الヤمفヱゅيる       ج  –الغدة السعتريゆ        る  -ا
 
 
 

 (.نボط  6) التمرين اأヱل 
بعد نقヰヤمゅ لヤمستشفヴ تبين أنヰمゅ أصيبゅ بعゅهれゅ . بほضرار مختヤفほゅ るصيبف، حゅدثる سيرتعرض سゅئベ سيゅرة ヱزヱجته ل 

るمستديم: 

-  るح: السائقحالヱالجرヱ رヱبعض الكس ヴإل るفゅفي رأسه إض ゆأنه  أصي ゅفقد بصرهكم. 

 .(ن0..5. )إصゅبる السゅئベ بゅلعمヴفرضيれゅ تفسر بゅヰ  ثاثاقترح  (1

  .لبصريينه اي  السゅئヱ ベعصب   ي  عين   れ سامるبعد فحص دقيベ تبين
2)  るالفرضي るالمقترح れゅحدد من بين الفرضيゅヰظ بゅ(ن0..5. )الممكن ااحتف 

-  るحالるجヱأصيب: الزれ رهヰفي أسفل ظゅ ヱるيヤل اأطراف السفヤش  بشヱبخدヱヴヤالرأس عヱ جهヱال. 
3)  ゅمヰاقترح فرضيتين تفسر ب ヵل الذヤالشゆゅأص るجヱ(ن1. )الز 

 

( نボط21 る)  ヱالبياني الكتابي ヱالتヱاصل العヤمي ااستدال: الثاني المكヱن  

( نボط 8)  المعارف استرداد: اأヱل المكヱن  
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るالطبي れゅصヱبعض الفح れتين الفرضيتين أجريゅمن ه ベتحقヤل るجヱالز ヴヤفتبين أن عصبيع ،ゅヰ ركيينヱن الゅيمヤس  

( ゅهمヱعصبゅن ゅئيゅنسيس) حدث ゅكسر، بينم ゅヰل るبゅالمص るلمنطقゅب ヵد الفقرヱفي العم . 
4)  るبゅإص ゆاستنتج سبるجヱالز るيヤل اأطراف السفヤ(ن5.0. )بش 

 ゆاヱجبعد استجヱئا الزゅصرح ق るدثゅف الحヱل ظرヱبما أنني  : "حヱ ،るالساع ヴإل れعد مستعجل، فنظرヱم ヴヤع れكن
  ." ضغطれ برجヤي عヴヤ مسرع السرعる، فヱقعれ الحادثるكنれ متأخرا 

 (ن1.)ق بيل الحゅدثる، محددا طبيعる كل نشゅط الزヱج نشゅطين عصبيين قュゅ بヰمゅ هذا التصريحاستخرج من  (5

 
ポلゅستعمゅنبه بゅج るثيقヱاردة في الヱصر الゅء العنゅأسم: 

6) るلゅر السيゅمس ゅمヰطتين مبسطتين تبين فيゅأنجز خط 

ゅفي ه るヤالمتدخ るطين العصبيينالعصبيゅ(ن2) .ذين النش 
  
 

 

 

 

 (.نボط  6) التمرين الثاني 
الحمヱ  ヴالتشنجれゅ ه من أعراض ، ヱヱالميゅه ヱالبراز في التربる تعيش  Listeriaمرض تسببه بكتيريヱ(Listériose)   ゅز رييالヤيست

るيヤل  ،العضゅヰاإسヱ نゅالغثي ヴإل るفゅإض . ゆله هذا المرض يمكن أن يصيヱゅتن るن نتيجゅءاإنسゅمヱ ث غذاءヱヤينم ゅذه البكتيريヰب. 
 مظゅهر ردヱد فعل الجسヱュهذه البكتيريゅ  خصゅئص لمعرفる بعض 

ゅاتجゅヰه، るليゅالت れゅنقترح المعطي:  
 
  ゅثر هذه البكتيريゅتك ヴヤالحرارة ع るثير درجほنبه تゅج るثيقヱتمثل ال . 
 (  ن2.)ارةدرجる الحر يتطヱر تكゅثر هذه البكتيريゅ بدالる كيف   (1

الغذاء                                                                                في تحضير الヱاجゆ اتخゅذهاستنتج اإجراء الヱقゅئي   (2
 ゆه لتجنゅبعض المي ゆشرヱإاるبゅص ゅذه البكتيريヰذه                                                                          .بヰب

 ゅ(ن1. )البكتري 
   تعيش ゅبكتيريlisteria ثر  فيゅفتتك ュالجس ゅخايゅヰヤبداخ ゅヰتعفنヱ،  

ヱるع لمعرفヱن  るعيゅالمن るبゅااستجるヰجヱض الم ،ゅدهれأجري 
 るدراس るل تجريبيヱمن الحص れمكن  るヤئج الممثゅالنت ヴヤع 

 :جゅنبهفي الجدヱل 
 

 

 
 

 

 

ゆالنتائج التجار 
るالتجرب  
ヴلヱاأ 

 ゅحقن فئران ببكتيريlisteria 
 +ほر ممنع ضد هذه مصل ف

ゅالبكتيري. 

بكتيريゅ تكゅثر ال
الخايゅ عدد ヱتزايد 

 .بゅヰ عفنるالم

るالتجرب  
るنيゅالث 

 ゅحقن فئران ببكتيريlisteria 
 + れゅيヱゅلمفTc ل  منゅطح
ほفゅر ممنع ضد هذه البكتيري. 

عدد كل  انخفゅض
بكتيريゅ المن 

ヱるالمعفن ゅالخاي ゅヰب. 
 

ン )ئج كيف تفسرゅنت  るالتجربヴلヱاأ. (1.ラ) 
 

ヴ)  فسرるنتيج るنيゅالث るنوع ااستجابة محددا  التجرب
 Listeria  (2ラ) بكتيريا  الヨناعية الヨوجهة ضد

 

 



 

 عناصر اإجابヱ るسュヤ التنボيط
 
 
 

 (ن 4)التمرين اأヱل 
ヱ-      أ- ン        ゆ-ヴ        ج- ヲ             د-ヱ. ............................................................. ヲن 
ヲ-  المستقبل الحسي–   るف حسيゅألي-  るف حركيゅألي–  ゆالمستجي........................................ ......ヲن 

  (ن 4)التمرين الثاني 
ヱ-           جヲ-  أ        ン-             دヴ- ج    ...........................................................  ヴن 

 
 
 
 

 (.نボط  6) التمرين اأヱل 
ヱ- れゅالعينين :الفرضي るبゅإص–るبゅالعصبين البصريين  إص–るبゅإص   るالبصري るحゅالب ..................... ヰ.Αヵ ن 
ヲ-  るالفرضيゅヰظ بゅالممكن ااحتف ゆهي تخري(るبゅإص)  るالبصري るحゅالب ..................................... ヰ.Αヵ ن 
ン- نゅالفرضيت :るبゅكي  إصヱع الشゅالنخ– るبゅركيين إصヱالعصبين ال (ئيينالسيسゅ) ..............................  ヱ ن 
ヴ- るبゅكي إصヱع الشゅالنخ ........................................................................................  ヰ.ヵ ن 
ヵ- طين العصبيينゅالنش: 

 ن ヱ ................................................................  ヰ.ヵهヱ حسゅسيる شعヱريる  لسゅعるإلヴ ا النظر -
 ن ヱ ................................................................ ヰ.ヵهヱ تحركيる إراديる  عヴヤ المسرع الضغط -

ヶ-  رゅء اإبصゅأثن るلゅر السيゅمس(るريヱالشع るسيゅالحس:) 

 ن ヱ  ..................................... العصゆ البصرヵ             البゅحる البصريる             العين 
 るالعصبي るلゅر السيゅءمسゅلرجل  أثنゅالضغط ب(るاإرادي るالتحركي) 

 ن ヱ..... .... عضるヤ الرجل         العصゆ السيسゅئي         بゅحる التحركيる اإراديる         النخゅع الشヱكي         

 
 (.نボط  6) التمرين الثاني 

 إلヴ أラ  التكاثر ثم انガفاチ سريع في  C°37قيヨة قダوン حوالي  إلらヤ°C0 ヴكتيريا من لتدケيجي  تكاثر -1
  C.................................................................................................................2ラ°42ينعدュ حوالي 

 1ラ........................................... ............................(في ケキجة حراりケ مرتفعة)ヅهي الطعاヱ ュ غヤي الヨاء -2
 ن ヱ..........................أヱ عدュ تدخل الヨسヤك الヤガطي عدュ تدخل مツاキاれ اأجساュ في القツاء عヴヤ هログ الらكتيريا  -3
 ラ 1.................................................................. (السヨية الヤガوية) Tcمن ヅرف عفنة الガايا الヨتدمير  -  -4

 1ラ...................................مسヤك خヤوヵمناعة クاれ  هي Listeria بكتيريا ااستجابة الヨناعية الヨوجهة ضد -   
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( نボط 8)  المعارف استرداد: اأヱل المكヱن  

 

( نボطヱヲ る)  ヱالبياني الكتابي ヱالتヱاصل العヤمي ااستدال: الثاني المكヱن  


